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Dodatok č. 3 zo dňa 10. mája 2022 k  

Metodickému usmerneniu 

  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky  

č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 

na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK 

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 17. mája 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 01. decembra 2021 

   

Určené pre: Správcov kapitol štátneho rozpočtu, rozpočtové a príspevkové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti správcu kapitoly  

Vydáva: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Záväznosť: Dodatok č. 3 má záväzný charakter 

Počet príloh 0 

Dátum vydania: 

 

10.05.2022 

Dátum účinnosti: Dňom zverejnenia na: 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/rozpoctovanie-it-vs/ 

Schválil: Peter Kopáč 

generálny riaditeľ 

Sekcia informačných technológií verejnej správy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 
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V súlade so Smernicou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky  č. 12/2022 z 11. apríla 2022 o procese interného pripomienkového 

konania a medzirezortného pripomienkového konania 

 

vydávam 

 

tento Dodatok č. 3 zo dňa 10. mája 2022 k Metodickému usmerneniu Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 

31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK 

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. mája 

2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 01. decembra 2021 (ďalej len „metodické usmernenie“). 

 

Čl. I 
 

Metodické usmernenie sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 2 bode 1 sa dopĺňajú tieto slová: 

„Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – 637001: patria sem napr. 

výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného majetku, školenia spojené s 

používaním informačného systému, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre 

budované prevádzky, účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim 

v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie výdavky, odmeny za prednáškovú činnosť, 

nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. 

iné náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631.“ 

„Všeobecné služby - Dodávateľským spôsobom - 637004: patria sem napr. tlač tlačív, 

máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj 

distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie 

kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných 

tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových 

vôd), nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov), 

poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane 

pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, 

dezinsekcie, informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, 

vrátane xerokópie článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej 

výpožičnej služby), elektronické prístupové práva (napr. Slov-Lex) atď.“. 

 

 

2. V čl. 2 bode 2 sa dopĺňajú tieto slová: 

„Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – 637001: patria sem napr. 

výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného majetku, školenia spojené s 

používaním informačného systému, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre 

budované prevádzky, účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim 

v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie výdavky, odmeny za prednáškovú činnosť, 

nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. 

iné náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631.“. 
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„Všeobecné služby - Dodávateľským spôsobom - 637004: patria sem napr. tlač tlačív, 

máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj 

distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie 

kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných 

tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), 

nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov), 

poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej 

úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, 

informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie 

článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), 

elektronické prístupové práva (napr. Slov-Lex) atď.“. 

 

 

3. V čl. 2 bode 3 sa dopĺňajú tieto slová: 

„Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – 637001: patria sem napr. 

výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného majetku, školenia spojené s 

používaním informačného systému, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre 

budované prevádzky, účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim 

v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie výdavky, odmeny za prednáškovú činnosť, 

nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. 

iné náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631.“ 

„Všeobecné služby - Dodávateľským spôsobom - 637004: patria sem napr. tlač tlačív, 

máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj 

distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie 

kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných 

tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), 

nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov), 

poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej 

úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, 

informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie 

článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), 

elektronické prístupové práva (napr. Slov-Lex) atď.“. 

 

 

4. V čl. 2 bode 4 sa dopĺňajú tieto slová: 

„Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – 637001: patria sem napr. 

výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného majetku, školenia spojené s 

používaním informačného systému, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre 

budované prevádzky, účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim 

v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie výdavky, odmeny za prednáškovú činnosť, 

nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. 

iné náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631.“ 

„Všeobecné služby - Dodávateľským spôsobom - 637004: patria sem napr. tlač tlačív, 

máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj 

distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie 

kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných 



014292/2022/oPOHIT-1 

 

tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), 

nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov), 

poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej 

úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, 

informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie 

článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), 

elektronické prístupové práva (napr. Slov-Lex) atď.“. 

 

 

5. V čl. 4 bode 3 časť prvok 01 – Systémy vnútornej správy sa vypúšťajú slová: „personálne 

výdavky na IT zamestnancov1)“. 

 

 

6. V čl. 6 bode 11 tabuľka znie: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

7. V čl. 11 sa vypúšťa bod 2.  

 

 

                                                           
 

1) Uvádzať len vo forme agregovaných výdavkov a nedeliť na jednotlivé ISVS. 

Životný cyklus IT výdavku Telekomunikačná technika
Komunikačná 

infraštruktúra
SW - Aplikácie Licencie Výpočtová technika Služby

Tvorba novej informačnej 

technológie a služby prípravy 

projektu:

713003 713006 711003 711004 713002
637001, 637004, 

637040

od  0 EUR - 200.000 EUR Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie

od 200.001 EUR - 999.999 EUR Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS 

  1.000.000 EUR a viac Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS 

Rozvoj a modernizácia 

(zhodnotenie majetku) 

existujúcej informačnej 

technológie prostredníctvom 

zmenovej požiadavky:

718003 718007 718006 XXX 718002 637001, 637004

od  0 EUR - 200.000 EUR Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie

od 200.001 EUR - 999.999 EUR Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS 

  1.000.000 EUR a viac Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS 

Rutinná a štandardná 

údržba/nájom informačnej 

technológie znamená výdavky za 

práce a služby, ktoré zamedzujú 

vzniku poškodenia, straty 

využiteľnosti a zabezpečujú 

plynulosť používania:

635003, 632005
632004,  

635010,636008 
635009 636007 
 635002, 636006 

637001, 637004, 

637040

od  0 EUR - 200.000 EUR Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie

od 200.001 EUR - 999.999 EUR Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie

  1.000.000 EUR a viac Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie

Nákup novej alebo úprava 

existujúcej informačnej 

technológie vyjadrená ako 

obnova zásob/materiálu:

633003 633019 633013 633018 633002 637001, 637004

od  0 EUR - 200.000 EUR Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie Oznámenie

od 200.001 EUR - 999.999 EUR Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS 

  1.000.000 EUR a viac Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS Projekt v MetaIS 
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8. Príloha č. 1, Zoznam položiek a podpoložiek  ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie, sa dopĺňa nasledovne: 

„Podpoložka 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, 

  Podpoložka 637004 Všeobecné služby - Dodávateľským spôsobom.“ 

 

 

 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 10. mája 2022. 

 

 

     Peter Kopáč 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia informačných technológií verejnej správy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 


